บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
: บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: 9,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 26.47
ของจํ านวนหุนที่ชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายใน
ครั้งนี้)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 10.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ
: 60.00 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 540,000,000 บาท
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 9,000,000 หุน ในราคาหุนละ 60 บาท โดยเสนอขายผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย ซึ่งมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
: 4,200,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ
: 2,700,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
: 2,100,000 หุน
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ที่ความสัมพันธอันดีตอบริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อ
หุน ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นิติบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
44/2543 เรือ่ งการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือนักลงทุน
เชิงกลยุทธ (นักลงทุนเชิงกลยุทธ หมายถึง นิติบุคคลที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันอาจกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุน สามัญของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายจํานวน 9,000,000
หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ บริษัทฯ ทุกประการ โดยหุนเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายในครัง้ นี้จะมีสิทธิในการรับเงินปนผลอัตราหุนละ 4.54 บาท สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2544 ซึ่ง
บริษทั จะปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 เมษายน 2545 และใหเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมผูถือหุนที่จะจัด
ขึน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2545
1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรับ
หุน สามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2545 และบริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษทั ฯ เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การรับหุน สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุน สามัญของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอ
จํากัด อยางไรก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวน
การถือหุน ของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขาย
ในครั้งนี้จะกระทํ าโดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีกระแสเงินสดสวนลด (Discounted
Cashflow) ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) รวมทั้งไดทําการสอบถาม
ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนประเภทสถาบัน และเปนราคาที่ทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินที่
ตองการและยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนที่
มาของราคาที่จะเสนอขายในครั้งนี้
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธกี ารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 18 โซนซีดี และ 14 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2217-9622 โทรสาร : 0-2216-9261
5.2.2 ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ชั้น 4 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2633-6999 โทรสาร : 0-2633-6900
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด
ชัน้ 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท : 0-2275-0888 โทรสาร : 0-2275-3666
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1797
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 9, 23-25, 45 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-231-1111 โทรสาร : 0-2231-1505
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บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 1 อาคารไทยวาทาวเวอร
เลขที่ 21/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-285-0060 โทรสาร : 0-2285-0505
บริษทั หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ชัน้ 2, 25, 26 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท : 0-2263-3500 โทรสาร : 0-2263-3801-2
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน
เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2635-1700 โทรสาร : 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ชั้น 4-5 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 0-2207-0038 โทรสาร : 0-2207-0505
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 8-10 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2658-6300 โทรสาร : 0-2658-6301
บริษทั หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2231-3777 โทรสาร : 0-2231-3797
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด
ชัน้ 27 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2661-9999 โทรสาร : 0-2661-9988
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บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2286-3999 โทรสาร : 0-2286-6333
5.3 เงือ่ นไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงือ่ นไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปน
ผูด าเนิ
ํ นการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 9,000,000 หุน
ตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
จําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,200,000 บาท โดย
ชําระภายใน 10 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขาย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุน จํานวน 9,000,000 หุน ในราคาหุนละ 60 บาท
540,000,000.00 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
16,200,000.00 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
523,800,000.00 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน
58.20 บาท
5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน **
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูลตอนักลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
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5.5 วิธกี ารขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ตัง้ แตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22,25 และ 26 มีนาคม 2545
สําหรับผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
22,25 และ 26 มีนาคม 2545
5.6 วิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ใหแก
ประชาชนทั่วไป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง
ตลอดจนผูบ ริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รวมถึงผูท เี่ กีย่ วของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้ง
หมด
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดย
แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป 4,200,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ 2,700,000 หุน (3) นักลงทุน
สถาบัน 2,100,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
5.6.1 วิธจี ดั สรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมาก
นอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคล
ทัว่ ไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.2 วิธจี ัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรหุน ใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.6.3 วิธจี ดั สรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุน ใหแกบคุ คลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการ
ปดรับจองซื้อหุน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วัน วิธกี ารจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีออมทรัพยไวกับธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร เพือ่ รับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้ โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 038-2-82826-3
โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้
5.7.1 ผูจ องซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจ องซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน
โดยจองซือ้ ไดไมเกินรายละ 100,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อประเภทมูลนิธิ และผูจองซื้อประเภทสหกรณออมทรัพย
สามารถจองซื้อไดโดยไมจํากัดจํานวนหุนตอราย ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูก
ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ)
สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจอง
ซือ้ ตัง้ แตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545
(3) ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 22 มีนาคม 2545
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 25 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
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“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 25 มีนาคม 2545
(3.3) หากทําการจองซื้อในวันที่ 26 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น
ทัง้ นี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคล
ดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)”
(4) ผูจ องซือ้ จะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3) สงไป
ยังผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่
ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545
(5) ผูจ องซือ้ ทีย่ นื่ ความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4)
5.7.2 ผูจ องซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
ผูจ องซือ้ ประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจ องซื้อจะตองจองซือ้ หุน ขัน้ ตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจ องซือ้ ประเภทผูมีอุปการะคุณจองซื้อไดไมเกินรายละ 100,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อประเภทมูลนิธิ และผูจอง
ซื้อประเภทสหกรณออมทรัพย และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อไดโดยไมจํากัดจํานวนหุนตอราย ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สําคัญของบริษทั (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชา
ชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) เอกสารทุก
อยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงาน ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22,
25 และ 26 มีนาคม 2545
(3) ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.4) หากทําการจองซื้อในวันที่ 22 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 22 มีนาคม 2545
(3.5) หากทําการจองซื้อในวันที่ 25 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 25 มีนาคม 2545
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(3.6) หากทําการจองซื้อในวันที่ 26 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น
ทัง้ นี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวม
ในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)”
(4) ผูจ องซือ้ จะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สงไป
ยังผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545
(5) ผูจ องซือ้ ทีย่ นื่ ความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยก
เลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) – (4)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจ องซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5.8.2 ผูจ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทมี่ กี ารจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินจิ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.9 วิธกี ารคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วิธกี ารคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทําการคืน
เงินคาจองซือ้ หุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ให
แกผจู องซือ้ หุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู  จองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามทีอ่ ยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ทัง้ นี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนด
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เวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ในใบจองซือ้ โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้ จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(2) ในกรณี ที่ ผู  จ องซื้ อ หุ  น ประเภทบุ ค คลทั่วไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่
จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวน
หุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัด
สรรหุน ครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุน ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู
จองซือ้ หุน จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุน ทีไ่ มไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุน
ไดรบั คืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซือ้ ไดรบั คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคา
เสียหายใด ๆ อีกตอไป
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัด
สิทธิการจองซือ้ เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่อง
มาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจอง
ซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
มีรายละเอียดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไม
ไดรบั การจัดสรรหุนนั้น จะทําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง
โดยไมมดี อกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบ

สวนที่ 3 หนา 84

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ตามจํานวนทีจ่ องซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซือ้ หุน ไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะ
ไดรบั ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงิน
คาจองซือ้ หุน แลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซือ้ แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ได
รับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ
หุน ทีจ่ องผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู  จองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามทีอ่ ยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ทัง้ นี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนด
เวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ในใบจองซือ้ โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้ จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน อัน
เนือ่ งมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
หุน ทีไ่ มไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืน
จากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน

สวนที่ 3 หนา 85

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

5.10 วิธกี ารสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบนั บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตก
ลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลัก
ทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซือ้ สามารถเลือกใหบริษัทฯ
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทฯ จะสง
มอบใบหุน ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
ของบริษทั ฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
5.10.2 ในกรณีทผี่ จู องซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผู
จองซือ้ มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบัน
ทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ
ํ
น ทีผ่ ูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจอง
ซือ้ หุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีทผี่ จู องซือ้ เลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
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